
يف املال إذا كان على اإلنسان دين مع  ةواجب أهم من التطوع؛ وإذا كان بعض أهل العلم يسقط الزكاة الواجب

وجوب الزكاة؛ فالتربع من باب أوىل؛ ألن الواجب ال يسقط إال إذا كان التصرف حمرما؛ وعلى هذا فيكون حىت 

على قاعدة املذهب ال جيوز لإلنسان أن يتربع بشيء من ماله مع دين يستغرق؛ ولكن قد يقال إنه يعفى عن 

م والدرمهني؛ ألن كثريا من الناس اليوم عليهم ديون أكثر مما يف أيديهم من األموال الشيء اليسري الزهيد كالدره

؟ يف القلب من هذا شيء؛ ولكن  مثونآويأيت السائل ويعطونه الدرهم والدرمهني وما أشبه ذلك؛ فهل نقول إم 

أعطه نفسك أوال؛  ذا ه الشك أم خمطئون، وأن تصرفهم هذا غري سليم؛ هذه الدرهم الذي تعطيه السائل

ألنك حمتاج؛ فإذا أوفيت دينك فبعد هذا تصدق مبا شئت؛ ابدأ بنفسك كما قال النيب عليه الصالة والسالم قبل  

زل من نقول له ما تقول يف قطرات املاء ينما؛ يقول هذا درهم أو درمهني ما هو بنافع والهو بضار  كل شيء؛ قد

دة؛ هذا الدرهم وفره اليوم والدرهم الثاين وفره غدا وتوفر يف السنة األودية؟ وهي قطرة واح السماء هل تسيل به

ثالمثائة وأربع ومخسني درهم نعم؟ ثالمثائة مخس وأربعني درهم، هذه نعمة؛ فعلى هذا نقول إنه من احلكمة والعقل 

                                          والدين أن اإلنسان الذي عليه دين يستغرق جيمع ما حيصل يف قضاء دينه .

         )) . عقدة النكاح أن النكاح من العقود؛ لقوله : (( يستفاد منه.... اآلية الكرمية: يستفاد من هذه و

على هذه الفائدة: جواز التوكيل فيه؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم وكل يف العقود؛ عروة بن جعد وكله  ويرتتب

ن عقد النكاح؟ إذا كان اإلنسان و بالشراء أضحية له؛ فيجوز أن يوكل اإلنسان من يتزوج له؛ ولكن كيف يك

فيقول: قبلت زوجت موكلك بنيت  هل يقول: وكيال للزوج؟ هل يقول الويل له: زوجتك بنيت؛ فيقول: قبلت؟

  وكلي؟ مل

  نعم:الطالب

زم عينه، يقول: زوجت موكلك فالنا ابنيت فالنة؛ فيقول: قبلت النكاح ملوكلي؛ وهذه املسألة كلمة: ال ال؛ :الشيخ

؛ ويش هو جيابإلباملوكلي؛ يرى بعض الفقهاء أنه جيب أن يقول: ملوكلي؛ وبعض العلماء يقول: ال جيب اكتفاء 

اإلجياب؟ اإلجياب هو اللفظ الصادر من الويل أو من يقوم مقامه؛ والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من 

فالنا فقال: قبلت؛ يعين؟ أقول يعين ملن؟ ملوكله؛ لكن ذكر  ك: زوجت ابنيت فالنة موكلال ققامه؛ فإذا يقوم م

قول: إذا كان الويل هو الذي وكل فكيف يقول؟ يطيب  املوكل يف القبول أوىل، يقول: قبلت ملوكلي فالن واضح؟

  زوجتك بنت موكلي فالن فالنة

  ؟....:الطالب



طيب هل يثبت هلذا العقد ما يثبت لعقد البيع  ال ال؟ نعم.إالزوج: قبلت؛ و  ذاك نعم؟ فيقول ... فالنة :الشيخ

    الرسول صلى اهللا عليه وسلم يقول:لس ال يثبت؛ ألن ا خيار؟ ال، طمن اخليار، خيار الس أو خيار الشر 

دقيق ونظر وحبث و ر ) وال يصح قياس النكاح على البيع؛ ألن النكاح غالبا إمنا يصدر بعد ت البيعان بالخيار (

خبالف البيع فقد يصدر عن عجلة وعن حرص على الربح بدون أن يرتو اإلنسان؛ واحتياط اإلنسان لعقد النكاح 

أبيعها؛ لكن املشكلة الزوجة؛ وهلذا ارجع  جازت يل مايقول إذا  هذا ظاهر؛ ألن البيعأشد من احتياطه للبيع؛ و 

؛  شرط؟ املذهب ال خيار فيه، ليس فيه خيار الشرطلس أعين النكاح؛ لكن هل فيه خيار ليس فيه خيار جم

إن أحق الشروط  والسالم: (واختار شيخ اإلسالم أنه جيوز خيار الشرط يف النكاح لعموم قول النيب عليه الصالة 

) وعندي أن خيار الشرط بالنسبة للزوج غري وارد؛ أليش؟ ألن النكاح يف  أن توفوا به ما استحللتم به الفروج

  ال ال؟إحقه جائز مىت شاء طلق، و 

  نعم: الطالب 

لكن الزوجة هي اليت حتتاج إىل الشرط والصحيح أنه جائز؛ فيقول زوجتك  ؛ إذا هو يف غىن عن الشرط :الشيخ

ابنيت بشرط اخليار ملدة سنة؛ كذا؟ اخليار هلا؛ العقد تام اآلن لكن هلا اخليار إذا شاءت أن ترد العقد أو ما يقع  

الزوجة ويل و  كثريا بشرط اخليار هلا يف جلوسها مع أهلك؛ ألن بعض الناس قد يكون أهله عندهم سوء عشرة؛

هلا املقام مع أهلك فلها اخليار؛ فاملهم أن العلماء خمتلفون يف خيار الشرط يف  يطبشرط أنه إذا مل ب يقول

                              النكاح؛ واملذهب ال يصح؛ واختار شيخ اإلسالم أن ذلك صحيح  وهو مستفاد من كلمة عقدة النكاح .

؛ من أين يؤخذ؟ من قوله الرتغيب يف العفو لص: استحباب أو احلث، أو بعبارة األ......ومن فوائد اآلية الكرمية

)) وهذا شامل لكون العفو نفسه مقربا للتقوى؛ ولكون العفو أيضا سببا  وأن تعفوا أقرب للتقوى تعاىل: ((

د اهللا يعفوا اهللا عنه؛ وإذا عفا اهللا عنك فإن ذلك يكون ذلك سببا بتقواك للتقوى؛ فاإلنسان الذي يعفوا عن عبا

وكل ما عفا اإلنسان عن عباد اهللا مبتغيا بذلك وجه اهللا ازداد إميانه  اهللا عزوجل؛ ألن مدار التقوى على اإلميان؛

أيه لكن هل يستفاد منها أن األعمال  .... يستفاد من هذه اآلية: أن األعمال تتفاضل؟ نعم؛هل  فازداد تقواه .

  تتفاضل؟

  .....نعم، العفو أفضل من  :الطالب

أي نعم هذه يستفاد منها أن اإلنسان أن الناس خيتلفون يف القرب من التقوى؛ لكن هل يفيد أن  :الشيخ

زداد من بعض ؟ هذا هو الظاهر، كلما ا ض ؟ أو يفيد أن اإلميان بعضه أعلياألعمال بعضها أفضل من بع

قرب كان لإلميان أقرب؛ إذا فيستفاد منه: أن الناس يتفاضلون أ زداد تقوى؛ وكلما كان إىل التقوىاإلنسان إميانا ا



يف اإلميان، وهذا هو القول الراجح بالشك، والذي عليه أهل السنة واجلماعة، أن اإلميان يزيد وينقص؛ هل الذي 

  و عمل اجلوارح؟ يزيد وينقص هو إقرار القلب؟ أو قول اللسان؟ أ

  الكل؟ :  الطالب

الكل، إقرار القلب يزيد بالشك يتفاضل؛ وأقوال اللسان تتفاضل؛ وأفعال اجلوارح تتفاضل، كذا؟ أما : الشيخ

هللا ااملصلي أربع ركعات أزيد من املصلي ركعتني؛ وأقوال اللسان كذلك فالذاكر فتفاضل أعمال اجلوارح فظاهر، 

  مخس مرات؛ لكن كيف يتفاضل اإلميان يف القلب؟ ذاكرهال منفضل أ عشر مرات

    كيف يتفاضل؟   القلب إقرار: الطالب 

ال ال؟ فإذا كلما ازداد اليقني كان أقوى يف اإلميان وهو إقول نعم يتفاضل؛ ألن زيادة اليقني هلا سبب، و : الشيخ

ين آخر ذا اخلرب ازداد علمي يتفاضل؛ أنا عندما خيربين رجل ثقة يف خرب ويكون عندي شيء من العلم إذا أخرب 

ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا  ال ال؟ ازداد علمي ويقيين وهكذا؛ وهلذا قال اهللا تعاىل: ((إو 

ثابتة يف القرآن؛ بعض العلماء يقول: أثبت الزيادة وال تثبت النقص، أثبت الزيادة وال  )) نعم؟ فالزيادة إيمانا

  تثبت النقص؛ ما قولكم يف هذا؟ 

  هذا غري صحيح: الطالب

أليش؟ ال زيادة إال بنقص؛ إذ أن الزيادة مقابلها النقص؛ فمثال إذا قلنا: هذا زائد على هذا لزم أن : الشيخ 

        يه ناقصا؛ وهلذا الصواب إما متالزمان .املزيد عليكون الثاين 

وال  : ((ينسى الفضل مع إخوانه يف معاملته؛ لقوله ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ينبغي لإلنسان أن ال        

رحم اهللا عبدا سمحا  (  لك الفضل عليهم؛ وهلذا جاء يف احلديث: ال تنسى أن يكون )) تنسوا الفضل بينكم

) فإن هذا فيه من حسن املعاملة ما هو ظاهر؛  اقتضىقضى سمحا إذا إذا باع؛ سمحا إذا اشترى؛ سمحا إذا 

   والدين اإلسالمي حيث على حسن املعاملة، وعلى حسن اخللق، وعلى الرب كله .

إن اهللا بما تعملون  ؛ لقوله: ((وتعاىل وبصره بكل شيء مما نعمله ة الكرمية: إحاطة علم اهللا ومن فوائد اآلي

  )) . بصير

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن فيها ترغيبا يف العمل الصاحل، وترهيبا من العمل السيئ؛ ألن ختم اآلية ذه اجلملة  

عمل السيئ فإنكم جتازون عليه؛ ألن الكل معلوم الالعمل الصاحل فإنه لن يضيع؛ واحذروا من على معناه احرصوا 

  أمحد؛نعم  حىت ال نبقى مدينني لكمهذه لكم  سبحانه وتعاىل .اآلن نعطيكم مخس دقائق لألسئلة عند اهللا

  أو عشرة؟  :الطالب



  ال ال مخس نعم؟: الشيخ

  خيار الشرط غري وارد ؟ قلنا شيخ إن: الطالب

   أي نعم: الشيخ 

   ؟ ال يعود املهر؛ أما إذا مل يشرتططيب بالنسبة للمهر الذي دفع للزوجة أنه اشرتط بأن يعود إليه : الطالب 

هذه لو كان يعود عليه املهر كان صحيح يستفيد من الشرط؛ لكن الظاهر أنه ما يعود عليه املهر لعموم : الشيخ

  ؛احلديث ذكرناه؛ نعم هلا املهر مبا استحل من فرجها

  نقول ما يصح الشرط فيه ؟  اذن :الطالب

إذا قلنا بأنه يعود؛ لكن العلماء كلهم يكادون متفقني على أنه يستقر املهر وهلذا هو حقيقة مشكلة؛ إال : الشيخ

بالدخول؛ هو هذا الذي أنا أفهم؛ وشيخ اإلسالم صرح يف موضع بأنه جيوز الشرط هلما أو ألحدمها؛ فبالنسبة 

إذا قلنا بأنه يعود  للزوجة ظاهر، بالنسبة للزوج ما له مصلحة إال مثل ما قلت إذا قلنا بأنه يعود عليه املهر؛ أو

     عليه نصف املهر قبل الدخول.

  ؟  هلا شيء يعود ةالزوجو : الطالب

  كيف ؟ : الشيخ

   يعود هلا املهر؟. . .يف السنة هذه اختارت الفراق طالقإذا اختارت ال: الطالب

  ثابتهلا  املهر : الشيخ

  ثابت؟: الطالب 

  بالدخول ثابت: الشيخ 

  طيب إذا ملا ال يرجع إليه ؟ :الطالب

  كيف مادام إنه اشرتط هلا؛ هو الذي اشرتط ورضي بذلك. : الشيخ

  العقد ؟.....: رمبا الطالب

إذا مل تستقم احلال مع أهلك؛ وهذا هو األحسن يعين كونه يكون  ....إال إذا قالت الشرط  .....: كيف الشيخ

شرطا مطلقا حىت يف النفس منها شيء؛ ألنه قد يكون شبيها بنكاح املتعة؛ فاألوىل أن يقيد هذا الرأي بكونه 

   .تشرتط املرأة اخليار يف شيء هلا فيه غرض كسوء العشرة، منه أو ال

  الق يرجع املهر ؟الط حصلوال جيوز أن يقول إن :الطالب

   ال ما جيوز؛ ألنه خالف الشرع؛ إذا دخل ا فلها املهر . : الشيخ



  ))  حفظوا على الصلوات والصالة والوسطى وقوموا هللا قانتينقال اهللا تعاىل: (( 

عبادات الجاءت بني أحكام النساء وعدن، ومهورهن وما يتعلق بذلك؛ مع أن الصالة من  أوال هذه اآلية

باهللا عزوجل؛ وحنن نعلم أن الرتتيب يف اآليات توقيفي، يعين أنه بأمر اهللا ورسوله؛ فما وجه كون هذه  اخلاصة

  على الصلوات بني آيات تتحدث عن النساء وأحكامهن ؟ اآليات، األمر باحملافظة

اإلنسان  د فإنار على نسق واحساجلواب على ذلك أن يقال: هنالك مناسبة لفظية بالغية وهي أن الكالم إذا  

املرتقب صار ذلك أشد انتباها؛ ألنه  هشيء يوجب له انتباه؛ فإذا جاء الشيء يف غري موضع دثرمبا يغفل وال حي

)) سبحانه اهللا  حافظوا على الصلوات )) مث  تأيت (( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن تريد تقول مثال: ((

   هأيش لون هذا ؟ فهذا يوجب أيش؟ االنتبا

أقم الصالة  احملافظة على الصلوات تعني اإلنسان على تنفيذ هذه األحكام الشرعية؛ ألن اهللا يقول: (( ثانيا: أن

)) فإذا قام اإلنسان باحملافظة على صلواته سهل عليه أن يلتزم هذه  إن الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر

  ما أشبه ذلكاحلدود اليت كما رأيتم من قبل يكرر اهللا فيها ذكر احلدود والتقوى و 

ثالثا: أنه رمبا إذا تشاغل اإلنسان يف أحكام تتعلق به شخصيا كمسألة الطالق والعدة وما أشبه ذلك رمبا ينسى  

ما يكون خاصا هللا مثل الصالة فنبه على ذلك بني هذه األحكام، هذه األحكام املتقاربة واملتشاة؛ فهذه ثالثة 

حكم فوق ما ندركه؛ رمبا يكون هناك حكم أخرى أعظم وأبلغ مما أوجه من احلكمة اليت بلغتنا وهللا عزوجل 

)) ذكرها يف  حافظوا على الصلوات والصالة والوسطى . . ذكرناه اآلن؛ إمنا على كل حال ذكر هذه اآلية: ((

؛ ال ألن اإلنسان شاك يف حكمة اهللا؛ ولكن اإلنسان يريد أن يعرف  ؤلهذا املوضع الشك أنه يوجب التسا

   واألسرار يف هذا القرآن العظيم .احلكمة 

)) ومل يقل: احفظوا ؛ واحملافظة على الشيء مبعىن العناية عليه، العناية به واملالزمة  حافظوا نرجع اآلن إىل قوله: ((

الصالة؛ بدليل ما لو قلت لو  يا عليه؛ وهو أبلغ من قولك: احفظمبعىن أن اإلنسان يكون دائما حمافظ .....له؛

أبلغ؛ فلهذا ها علي أعطيتين وديعة وقلت: يا أخي حافظ عليها؛ أو قلت: هذه وديعة احفظها؛ أيهما أبلغ؟ حافظ

)) الصلوات مجع الصالة وهي معرفة عند  على الصلوات )) وقوله: (( حافظوا على الصلوات جاء يف اآلية: ((

   الفقهاء مباذا؟

  وأعمال مفتتحة بالتكبري وخمتتمة بالتسليموال بأا أق:الطالب

والصواب أا عبادة، عبادة ذات أقوال؛ أو التعبد هللا تعاىل بأقوال وأعمال خمصوصة  أيه هذا ناقص جدا : الشيخ

مفتتحة بالتكبري خمتتمة بالتسليم؛ وهذا أمر جيب عليكم أن تنتبهوا له؛ أن التعابري يف العبادات الشرعية البد أن 



قلت: هي أعمال وأقوال معلومة مفتتحة بالتكبري وخمتتمة  لوتقرن فيها العبادة حىت ال تكون أعماال جافة؛ أنت 

أقوال وأفعال فهذا بالتسليم ما يشعر اإلنسان املخاطب بأا عبادة؛ لكن إذا قلت: التعبد هللا؛ أو عبادة ذات 

)) قلت: إا مجع الصالة؛ وهي  الصلوات قوله: ((اإلنسان أنه يف هذه الصالة متعبد هللا؛ و  سأبلغ وحىت حي

              لغة: دعاء؛ وشرعا: التعبد هللا تعاىل بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبري خمتتمة بالتسليم؛ وكلمة 

)) هذه عامة تشمل الفرائض والنوافل، تشمل النوافل والفرائض؛ ألن النوافل وإن كان اإلنسان ال  الصلوات ((

الفريضة  ص الذي يف الفرائض؛ وأينا مل يؤدنسبة للفرائض؛ من مهمتها أا تكمل النقالأمث برتكها لكنها مهمة بي

                             على وجه ناقص ؟ فنحتاج إىل ما يتمم هذه الفرائض؛ ومنها النوافل احلمد هللا أن اهللا شرعها .

الصواب أن العطف هنا للمغايرة وليس عطف كتفسري كما قيل؛ ولكنها عطف  )) والصالة والوسطى وقوله: ((

        مغاير؛ مغاير بالذات وإال بالصفة؟ بالصفة؛ ألن الصالة الوسطى، وسطى مبعىن فضلى؛ ومنه قوله تعاىل:

وفة ، مفضلة؛ فالوسطى هنا مبعىن الفضلى؛ فهي معطا)) أي أمة عدال، خيار  وكذلك جعلناكم أمة وسطا ((

)) باعتبار تغاير الوصف؛ فما هي هذه الوسطى؟ اختلف فيها أهل العلم على أقوال متعددة؛  الصلوات على ((

ولكنه سبق لنا يف مقدمة التفسري لشيخ اإلسالم رمحه اهللا أن أوىل ما يفسر به القرآن أن يفسر بالقرآن مث بالسنة؛ 

ر اهللا بطل ر  الة العصر؛ وعلى هذا فإنه إذا جاءوهنا جاءت السنة صرحية صحيحة بأن املراد بالوسطى ص

؛ وال ميكن أن نلتفت إىل قول سوى هذا القول؛ ألن الذي فسر لنا هذا هو الرسول عليه الصالة والسالم،  معقل

)) وعلى هذا  وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس من نزل إليهم وهو أعلم الناس مبا أراد اهللا؛ ألن اهللا قال: ((

صالة الوسطى بالشك هي صالة العصر؛ وأمر اهللا باحملافظة عليها بذاا ألا ذات فضل عظيم؛ وفيها أجر الف

ليلة البدر ال تضامون  القمر إنكم سترون ربكم كما ترون عظيم هي والفجر كما جاء يف احلديث الصحيح: (

) الصالة اليت  قبل غروبها فافعلوافإن استطعتم أن ال تغلبوا على صالة قبل طلوع الشمس وصالة  في رؤيته

أن من فاتته  الفجر واليت قبل الغروب هي العصر؛ وأخرب النيب عليه الصالة والسالم: (قبل طلوع الشمس هي 

وعلى هذا فهي أفضل الصلوات؛ فهي الوسطى بدليل تفسري النيب صلى  ) صالة والعصر فكأنما وتر أهله وماله

؟ واحد  إذا عطف اخلاص على العام فهل ذلك ذكر له مرتني؟ أو ذكر له مرةاهللا عليه وسلم؛ وقد مر علينا 

فالصحيح أنه ذكر له مرتني، مرة على سبيل العموم ومرة على سبيل اخلصوص؛ وختصيصه بالذكر مع دخوله يف 

) ومل )  حافظوا على الصلوات والصالة والوسطى العموم يدل على العناية به وفضله؛ وهنا قال اهللا عزوجل: ((

وجل كيف حنافظها ؟ ولكنها بينت يف آيات أخرى ويف سنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ فمنها:  يبني اهللا عز

أقم الصالة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن  احملافظة على األوقات؛ لقوله تعاىل: ((



وإذا كنت فيهم فأقمت هلم الصالة فلتقم  عاىل: (())؛ ومنها: احملافظة على اجلماعة؛ لقوله ت الفجر كان مشهودا

يا أيها الذين آمنوا اركعوا  (( ))؛ ومنها: احملافظة على ركوعها وسجودها؛ لقوله تعاىل: طائفة منهم معك

))؛ ومنها: احملافظة على القراءة  قانتين وقوموا هللا ))؛ ومنها: احملافظة على قيامها؛ لقوله تعاىل هنا:(( واسجدوا

يا بني  ))؛ ومنها: احملافظة على سرت العورة؛ لقوله تعاىل: (( فاقرءوا ما تيسر من القرآن فيها؛ لقوله تعاىل: ((

)) إىل غري ذلك مما جاء يف الكتاب والسنة من األوامر املتعلقة بالصالة؛  آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد

الة والوسطىحافظوا على الصلوات والص (( ا كلها داخلة يف قوله:فإ . ((                              

)) الالم هذه  هللا (( )) هذا أمر وال إشكال فيه؛ وقوله: قوموا هللا )) (( وقوموا هللا قانتين مث قال اهللا تعاىل: ((

  يصح أن تكون للتعليل؛ أي قوموا ألجل اهللا؛ وإذا كانت للتعليل فإا حتتمل املعاين؛

افعل هذا هللا؛ أي املعىن األول: قوموا ممتثلني ألمر اهللا؛ يصح هذا الوجه وإال ما يصح؟ قوموا هللا مثل ما تقول:  

  .ألن اهللا أمركم

ثانيا: أن تكون الالم هنا لالختصاص، أو للتخصيص أي قوموا خملصني هللا؛ يصلح أو ما يصلح؟ يصلح؛ حىت  

هللا تعاىل يف صالتك خملصا له؛ وحيتمل أن تكون الالم هنا للتعليل  ال يكون يف عبادتك شرك ولو بالرياء؛ فقم

مبعىن التعظيم، يعين: قم معظما هللا كما يقوم الناس يعظم بعضهم بعضا بالقيام؛ وكل هذه معاين صحيحة وال 

يام على )) هل املراد بالقيام هنا املكث على الشيء؟ أو املراد به الق قوموا يناقض بعضها بعضا؛ ويف قوله: ((

القدمني؟ العلماء يستدلون ذه اآلية على ركنية القيام يف صالة الفريضة، يستدلون ا؛ وبناء على هذا 

))  قانتين )) أي واقفني؛ وقوله: (( قوموا هللا (( االستدالل يكون القيام هنا القيام على القدمني؛ فحينئذ نقول: 

)) أي حال كونكم قانتني؛ والقنوت تطلق على  قوموا  ((إعراا واضح للجميع أظن ؟ وهي حال من الواو يف

      وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من  منها: دوام العبادة الطاعة؛ ومنه قوله تعاىل: (( :عدة معاين

اء الليل ساجدا وقائما نأمن هو قانت آ )) ومثاهلا أيضا: (( إن ابراهيم كان أمة قانتا هللا )) وقوله: (( القانتين

  )) يحذر اآلخرة ويرجوا رحمة ربه

ل هذه، سبب نزول هذه اآلية و ويطلق القنوت على اخلشوع، وهو السكون تعظيما ملن قنت له؛ وعليه يدل نز 

وقوموا هللا  حىت أنزل اهللا (( بعضا وهو إىل جنبه يف الصالة، خياطبه خماطبة عادية مفإن؛ الناس كانوا يكلم بعضه

ظهر فيه خشوع اجلوارح ومنها توا عن الكالم ؛ إذا فهو خشوع القلب الذي )) فأمرا بالسكوت و قانتين

                         اللسان حىت ال يتكلم اإلنسان إال فيما يتعلق بصالته؛ وكذلك ال يفعل إال ما يتعلق بصالته.

و خفتم من احملافظة )) خفتم من أيش؟ أي خفتم من القيام هللا قانتني؛ أ فإن خفتم مث قال اهللا تعاىل: ((



أن أخفاكم عدو أو مرض، أو ما أشبه من ذلك مما خياف منه اإلنسان؛ وهل املراد اخلوف من املكروه؟ بالواجبة؛ 

    أو يشمل حىت اخلوف على فوات املطلوب؟ فالشك أن ظاهر اآلية املعىن األول، اخلوف من املكروه لقوله: 

ذكر أنه يشمل اخلوف من فوات املطلوب، حىت قالوا: إن الرجل لو )) ولكن بعض أهل العلم  فإذا أمنتم ((

أحرم باحلج وخاف أن يفوته الوقوف بعرفة؛ فإنه جيوز له أن يصلي صالة اخلوف على راحلته؛ ألن هذا فوات 

    فإن خفتم  مطلوب؛ ويعظم على املرء فواته؛ فيكون كاخلوف من حصول املكروه؛ يقول اهللا عزوجل: ((

  ) يعين ال نساء ) فرجاال

  ال؛ على األرجل: الطالب

)) وهذا من طرق التفسري أن تفسر الكلمة مبا يقابل ما جعلت قسيما  أو ركبانا نعم الدليل قوله: (( : الشيخ

)) يعين: ال ركبانا أي على أرجلكم، وهي مجع راجل، والراجل الذي ميشي على رجليه؛  رجاال هلا؛ فهنا ((

    الرجال قوامون على  الذين ميشون على أرجلهم؛ خبالف الرجال يف قوله تعاىل: ((والرجال هنا يف اآلية 

))؛ وهذه الطريقة أعين طريقة تفسري  على النساء فإن املراد م الذكور، أليس كذلك؟ ألنه قال: (( )) النساء

فانفروا ثبات أو  لقوله تعاىل:((القرآن بذكر مبا يقابل ذكر القسيم هذه مفيدة لطالب العلم؛ وقد مثلنا من قبل 

)) ألن الثبات يبعد فهمها يف الواقع أن املراد بثبات أيش؟ الوحدان أفرادا أو انفروا مجيعا؛ طيب  انفروا جميعا

  رجال ويش إعرابه؟

  حال :الطالب

  ؟ احلال وصف ؛ نناقش يف كلمة وصفرجال حال؟ انتبه؛ يصح أن تكون حاال :الشيخ

  رجل  :الطالب

هذه رجل هي وصف؛ كلمة رجل أو رجاال اجلمع هذه ما هي وصف اسم جامد؛ ولكن نقول: إنه  :الشيخ

 ؛ علىامؤول؟ نعم نقول إنه مؤول؛ أو نقول: إنه وصف ألنه مجع أيش؟ راجل؛ وراجل اسم فاعل؛ فيكون وصف

وركبان مجع راكب؛ يعين )) أي راكبني؛  فرجاال أو ركبانا ، إعراا حال؛ ((كل حال هي إعراا كما قلتم حال

)) تعين  رجاال أو ركبانا إن خفتم فلم تتمكنوا من احملافظة وال من القيام فإنكم تصلون رجاال أو ركبانا؛ كلمة ((

  أن اإلنسان يصلي ولو كان ميشي؛ هو يتحرك وميشي؟ حركة كثرية وإال قليلة؟

  : كثرية الطالب

ة حسبما تقتضيه احلال؛ لكن احلركة هنا ال تبطل الصالة ألجل رمبا تكون كثرية نعم، ورمبا تكون قليل :الشيخ

                             الضرورة .



فاذكروا اهللا   (( )) مقابل اخلوف يعين زال اخلوف عنكم فإذا أمنتم )) (( فإن خفتم )) شف (( فإذا أمنتم (( 

))   حافظوا على الصلوات ((  اآلن يف الصالة)) الكالم  فاذكروا اهللا )) (( كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون

  )) ؟ اذكروا اهللا كما علمكم كيف قال: ((

أتل ما أوحي إليك من الكتاب  اجلواب على ذلك: ألن الصالة ذكر، من أفضل الذكر؛ قال اهللا تعاىل: (( 

وملا فيها من  )) قال بعض املفسرين: وأقم الصالة إن الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر اهللا أكبر

ذكر اهللا أكرب وأعظم من يها عن الفحشاء واملنكر؛ وعلى كل حال فالصالة بالشك من ذكر اهللا؛ ألا 

وقرآن وتسبيح وتكبري ودعاء وإال  سجودوركوع و مشتملة على ذكر اهللا بأنواع من التعظيم والذكر فيها قيام وقعود 

)) كاف هنا للتعليل وإال  اذكروا اهللا كما علمكم : ((روضة من رياض الذكر؛ وقوله ال؟ فهي مشتملة على

للتشبيه؟ نعم فيها وجهان: الوجه األول أا للتعليل أي فاذكروا اهللا لتعليمه إياكم ما مل تكونوا تعلمون؛ فتكون 

العدة ولتكملوا ( )) ( وتكبروا اهللا على ما هداكم الكاف هنا للتعليل كما هي يف قوله تعاىل فيما مر علينا: ((

واذكروه كما  )) أي (( واذكروه كما هداكم )) هي ما هي كما هداكم؛ (( ولتكبروا اهللا على ما هداكم

)) حيتمل أن تكون الكاف للتشبيه، وحيتمل  كما علمكم )) فهنا (( هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين

دلكم عليها وهي أن تكون صالة أمن ال صالة أن تكون للتعليل؛ أما للتشبيه فاملعىن: اذكروه على الصفة اليت 

)) حيتمل أن تكون للتعليل كما هي يف  كما هداكم خوف؛ طيب مرة ثانية نعيد هذا؛ نقول الكاف يف قوله: ((

))؛ وحيتمل أن تكون للتشبيه؛ فعلى األول يكون املعىن: اذكروا اهللا شكرا له على  واذكروه كما هداكم قوله: ((

فاذكروا اهللا كما علمكم  كروا اهللا على الوصف الذي علمكم؛ وهلذا قال: ((ذ الثاين يكون: ما علمكم؛ وعلى ا

كما  ن التعليل أقرب؛ ألنه قال: ((أ))؛ وإذا نظرت إىل سياق اآلية فإنه يرتجح عندك  ما لم تكونوا تعلمون

. نقرأ اآلية اليت بعدها أو نأخذ تعليمه إيانا ما مل نعلم جيب علينا أن نذكرهفل ))  علمكم ما لم تكونوا تعلمون

  الفوائد؟

  الفوائد :الطالب

     ...طيب :الشيخ

  )) ما موصولة ؟ ما لم تكونوا يف قوله: ((: الطالب 

أيه ما هذه ما اسم موصول يعين كما علمكم الذي مل تكونوا تعلمون؛ وحينئذ حنتاج إىل الرابط تصديق  :الشيخ

                                                                  تقديره: مامل تكونوا تعلمونه. ؛ جنعلالعائد الذي يعود على املوصول

)) واألصل  حافظوا على الصلوات طيب نعود إىل الفوائد؛ أوال: وجوب احملافظة على الصلوات؛ لقوله تعاىل: ((



قلت: إنك ذكرت يف التفسري أن الصلوات عامة للفرائض والنوافل؛ فهل احملافظة على  فإن  يف األمر الوجوب.

به فهو واجب؛ لو أن أحدا أراد أن يصلي نافلة وبدأ  تها على الوصف الذي جاءؤ النوافل واجبة ؟ قلنا: أما أدا

زاء بآيات اهللا؛ وأما يسجد قبل أن يركع أو يسجد على يد واحدة أو على رجل واحدة كان ذلك حراما ألنه استه

املشرتك يف استعمال إذا كان املراد احملافظة على النفل أن يؤدى كما أمر ولكن يالزم احملافظة فإن هذا من باب 

معنيني؛ ألن احملافظة هنا تكون واجبة وتكون مستحبة؛ فهي بالنسبة للفرائض واجبة لكل حال؛ وبالنسبة للنوافل 

روع؛ أما إذا أداها على وجه آخر فهي حرام واحملافظة على الوجه املشروع مستحبة إذا أداها على وجه املش

   واجب.

)) حيث خصها بعد  من صالة الوسطى ومن فوائد اآلية: فضيلة صالة العصر؛ من أين يؤخذ؟ من قوله: ((

          التعميم .

                                                             )) . وقوموا هللا ومنها: وجوب القيام؛ لقوله: (( 

   )) . هللا ومنها: وجوب اإلخالص؛ لقوله: ((

ومنها: أنه ينبغي لإلنسان إذا تعبد هللا أن يستشعر أمر اهللا؛ بناء على املعىن الذي أشرنا إليه يف الالم أنك تقوم 

 تعاىل بعبادة أن نشعر بأننا نقوم ا امتثاال ممتثال ألمر اهللا؛ وهذه أقول إا تفوتنا كثريا؛ يفوتنا كثريا عندما نقوم هللا

ألمر اهللا؛ هذا يفوتنا كثريا؛ نعم حنن نقوم ذا على أنه واجب؛ لكن ما نستشعر كأن اهللا يأمرنا به؛ وإذا استشعرنا 

  أن اهللا أمر به صار ذلك أفيد لنا وأصلح لقلوبنا.ب

جيب أن نأيت بالصالة على وجه املتابعة للرسول عليه  )) أنه وقوموا هللا قانتين (( هل يدخل يف ذلك يف قوله: 

  الصالة والسالم؟

  نعم؛:الطالب 

وجهه؟ أنه إذا كان قيامنا امتثاال ألمر اهللا فقد أمرنا اهللا أن نتأسى برسوله وأن نتبعه؛ وقال النيب عليه : الشيخ 

  ) . صلوا كما رأيتموني أصلي الصالة والسالم: (

ة: وجوب القنوت، وجوب القنوت هللا؛ وهو خشوع القلب الذي يظهر منه سكون ومن فوائد اآلية الكرمي 

))؛ وليس هذا القنوت قنوت الوتر، ال؛ هذا القنوت كما أشرنا إليه هو اخلشوع،  قانتيناجلوارح؛ لقوله: (( 

  خشوع القلب؛ بدليل أنه ملا نزلت منعوا من الكالم .

؛ ألن سبب النزول ومن فوائد اآلية الكرمية: حترمي الكالم يف حال الصالة اعتمادا على أيش؟ على سبب النزول 

  طيب والتكلم يف الصالة حمرم حىت وإن كان لتنبيه اإلمام ؟   م أن نتكلم يف الصالة.ر يدل على أنه حي



  ال: الطالب

لو زاد اإلمام ركعة قلنا له: سبحان اهللا، ومل يفهم؛ فقلنا له: زدت ركعة؛ ال إخوانكم ما خالفوا؛  ال؟ يعين :الشيخ

  ال؛ هذا يقول للصالة، ملصلحة الصالة؟ قال من جنس الصالة؛ 

  كيف يعين؟: الشيخ

  يعين آية قرآنية أو مثلها :الطالب

ذا كالم اهللا ما هو كالم اآلدميني؛ واملراد كالم أيه ال حنن نقول الكالم، القرآن ما يدخل يف الكالم ه :الشيخ

اآلدميني؛ نعم نقول: ال جيوز كالم اآلدميني حىت يكون فيما يتعلق مبصلحة الصالة، حىت لو أن اإلنسان يعين 

ه بكالم اآلدميني؛ أما بكالم اهللا عزوجل بأن هبتنما يفعل ال  اإلمام اختلط عليه األمر فلم يدر ما يقول؛ ومل يدر

لو أن اإلنسان تكلم بغري قصد، ما قصد الكالم مثل  .تقصد القراءة فهذا ال بأس بهو رأ آية تشري إىل ذلك تق

  ؛ أيش تقولون؟ نعم فيه بأس لكن هل يبطل الصالة وإال ال؟ادخلتأذن عليه رجل وهو يصلي قال: اس

  ال يبطل الصالة :الطالب 

  أليش؟ :الشيخ

  : بغري اختيارهالطالب

   طيب لو أنه وقع عليه شيء قال: أحغري اختياره.ألنه ب :الشيخ

  


